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ምኽባር መዓልቲ ብሄር-ብሄረሰባት፣ ንምንታይ? 

ብታጁ ሙሓመድያሲን 

tajumuhamedyassin@gmail.com 

29/03/2009ዓ/ም 

1.መእተዊ 

ኣብ ሃገርና በቢ ዓመቱ ኣብ ወርሒ ሕዳር መዓልቲ ብሄር- ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ይኽበር 
እዩ፡፡መዓልቲ ብሄራት-ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ክሳብ ሐዚ ን10ግዜ ብሃገር ደረጃ 
ዝተኸበረሉ ኩነታት እውን ተፈጢሩ ኣሎ፡፡መበል 11 ድማ ኣብ ተምሰሌት ምፍቕቓርን ምክእኣልን 
ዝኾነት ከተማ ሃረር ብድምቀት ይኽበር ኣሎ፡፡ኣብዚ ሓፂር ፅሑፍ ታሪኻዊ ኣመፃፅኣ ሕቶ ማዕርነት 
ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያ፣ክሳብ ሐዚ ዝተኻየደ ቃልስን ዝተመዝገበ ዓወትን ቀፃሊ ኣንፈት እንታይ 
ክኾን ይግባእ ዝብል ክድህስስ እዩ፡፡ሰናይ ንባብ ክኾነልኩም ድማ እምነ፡፡ 

1.ታሪኻዊ ኣመፃፅኣ ሕቶ ማዕርነት ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያ፣ 

ኢትዮጵያ ናይ ብዙሓት ብሄራትን ብሄረሰባትን ሃገር እያ፡፡እዞም ብሄራትን ብሄረሰባትን ከም በዝሖም 
ናይ ባዕሎም ቋንቋ ባህሊ ታርኽ፣ ቁጠባዊ ምትእስን ኣሰፋፍራን ዘለዎም ህዝብታት እዮም፡፡እዞም 
ህዝብታት ኣብ ዝሓለፉ ዘውዳውን ፋሽስታውን ስርዓታት ብቓንቆኦም ተናሽዮም ብታሪኾም ሓፊሮም 
ከም ካልኣይ ዜጋ ተቖፂሮም ዝነበሩሎም ስርዓታት እዮም ሓሊፎም፡፡ኣብዞም ዝሓለፉ ዘውዳውን 
ፋሽስታውን ስርዓታት ብቛንቋንኻ ምዝራብ ምፅሓፍ ምንባብ ዘይከኣለሉ ኩነታት እዩ ነይሩ፡፡ከምዚ 
ሎሚ ብናይ ብሄርካ ቋንቋ ምምሃር ምዝራብ ብፍፁም ዝተ  ኸልከለሉ ስርዓታት እዮም ኣብ ኢትዮጵያ 
ተሃኒፆም ፀኒሖም፡፡ከም ኣብነት ትግርኛ እንተወሲድና ከም ናይ ዒፍ ቋንቋ ዝቑፀረሉ ኣምሓርኛ 
ከምናይ ዝተኸበሩ ሰባት ናይዝተመሃሩ ሰባት ተገይሩ ዝሕሰበሉ ዘመን እዩ ሓሊፉ፡፡ከምኣብነት ቋንቋ 
ትግርኛ ኣልዒለ እምበር ዓፋርኛ፣ኦሮምኛ፣ሱማሊኛ፣ጉራጌኛ ወዘተ ቋንቋታት እውን ብተመሳሳሊ 
ዝተናኣሱ ዝተወረዱን እዮም ኮይኖም ሓሊፎም፡፡ 

መግዛእቲ ዘውዳውን ፋሽሽስታውን ስርዓት በዚ ኣየበቀዐን፡፡ብሄራትን ብሄረሰባትን ኢትዮጵያ ናይ 
ባዕሎም ክልል ከማሓድሩ ቁጠባውን ፖለቲካውን ኩነታት ክልሎም ክውስኑ ዝኽእልሉ ዕድል ፈፂሙ 
ኣይነበረን፡፡ክሕሰብ ዝኽእል እውን ኣይኮነን፡፡በላዒ እንዳማቱ ነጥፍእ ገረብና ንሓሉ ኢሉ ዝወየነ 
ትግራዋይ ንቓልሲ ኣብ ዝተለዓለሉ እዋን፣እዋን ቀዳማይ ወያነ፣ዳግም ከምዘይትስእ ዳግም ከምዚ 
ዝበለ ሕቶ ከየልዕል ብዘኽእል መንገዲ ብዘውዳዊ ስርዓት ንብረቱ ተዘሪፉን ተጨፍጢፉን እዩ፡፡ሎሚ 
ካብ ዘይድህሰሱ ቅርስታት ተባሂሉ ብዩኒስኮ ዝተመዝገበ ስርዓት ኣባገዳ ክመሓደር ህዝቢ ኦሮሞ 
ብምሕታቱ ብሚኒልክ ብዘይ ምሕረት ተጨፍጪፉ እዩ፡፡ 

ኣብዛ ዝሓለፈት ብሓንቲ ኢትዮጵያ ኣተሓሳስባ እትምራሕ ዝነበረት ሃገር ናይ ብሄራትን ብሄረሰባትን 
ማእሰርቲ ኮይና ፀኒሓ እያ፡፡ህዝብታት ኢትዮጵያ ብተናፀልን ብዝተወደበን መንገዲ ካብዛ ተምሳሌት 
ቤት ማእሰርቲ ብሄር ብሄረሰባት ዝኾነት ሃገር ተናጊፎም ኣብ ክንድኣ ናይ ብሄራትን ብሄረሰባትን 
ማዕርነት ዝተኸበረላ ሓዳሽ ኢትዮጵያ ክትህነፅ መሪር ቃልሲ ኣካይዶም እዮም፡፡ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ 
እውን ብግልፂ መሰል ብሄራትን ብሄረሰባትን ክሳዕ ምንፃል ክኽበር ተቓሊሶም ክቡር ሂወቶም 
ኣወፍዮም እዮም፡፡ኣብ ህዝባዊ ናዕቢ 66 ዓ/ም ካብ ኩሎም ሕቶታት ህዝቢ እቲ ተባራዒ ሕቶ ከይኑ 
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ህዝብታት ኢትዮጵያ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ  ክነቓነቑ ጌይሩ እዩ፡፡ብመሰረቱ ንዘውዳዊ ስርዓት ሃይለስላሰ 
ክወድቕ ወሳኒ ምኽንያት ዝኾነ እውን ሕቶ ብሄራትን ብሄረሰባትን እዩ፡፡እዚ ሕቶ ኣብ ምምላስ ውድባት 
ፖሊቲካ ኢትዮጵያ ክዕወታን ክወድቃን ዝወሰነ ሕቶ እውን ኮይኑ፡፡ኣብ ኢትዮጵያ ቀዲሙ ክፍታሕ 
ዘለዎ ጎንፂ ብሄራዊ ጎንፂ እዩ ኢለን ብቑዕ መስመር ሓንፂፀን ዝተቓለሳ ውድባት እንትዕወታ፣ኣይፋል 
ቀዲሙ ክፍታሕ ዘለዎ ጎንፂ ደርባዊ ጎንፂ እዩ፡፡ብሄራዊ ሕቶ ምልዓል ንደርባዊ ቃልሲ ዝቐትል እዩ 
ኢለን ዝተበገሳ ግን ወዲቐን እየን፡፡ኢህኣፓን መኢሶንን ንሕቶ ብሄር ብሄረሰብ  ብቑዕ ምላሽ ክህብ 
ዝኽእል መስመር ብዘይ ምኽታለን ካብ ዝወደቓ ፖለቲካዊ ውድባት ኢትዮጵያ ተጠቀስቲ እየን፡፡ኣብ 
ኢትዮጵያ ተባራዕን ብዋናነት ክምለስ ዘለዎን ሕቶ፣ሕቶ ብሄራትን ብሄረሰባትን እዩ ኢሎም ንክምልሱ 
ቁኑዕ መስመር ሒዞም ካብ ዝወፈሩን ናብ ዓወት ዝበፅሑን ውድባት ፖለቲካ  እቲ ሓደ ህወሓት 
ቀዳምነት ተጠቃሲ ፖለቲካዊ ውድብ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ፡፡ 

ኣመፃፅኣ ሕቶ ብሄራትን ብሄረሰባትን ኢትዮጵያ ከምቲ ልዕል ክብል ዝተገለፀ ኮይኑ ነዚ ሕቶ ንምምላስ 
ዝተኻየደ ቃልስን ዝተመዝገበ ዓወትን ድማ ከምዝስዕብ ቀሪቡ ኣሎ፡፡   

2.ሕቶ ብሄራትን ብሄረሰባትን ኢትዮጵያ ኣብ ምምላስ ክሳብ ሐዚ ዝተኻየደ ቃልስን ዝተመዝገበ 
ዓወትን፣ 

ሀ/ክሳብ ደርጊ ውድቀት ዝተኻየደ ቃልስን ዝተመዝገበ ዓወትን 

ኣብ ዩኒቨርስቲ ብማሕበር ገስገስቲ ብሄረ ትግራይ ዝተጠንሰሰን ኣብ በረኻ ደደቢት ቃልሱ ዝጀመረን 
ህወሓት ትኽክለኛን ብቑዑን ምላሽ ሕቶ ብሄራትን ብሄረሰባትን ሒዚ ተቐልቀለ፡፡ህወሓት ቀዳማይ 
መቃለሲ ሕቶ ኣብ ኢትዮጵያ ሕቶ ማዕርነት ብሄራትን ብሄረሰባትን እዩ፡፡ኣብ ምምላስ ብሄራዊ ሕቶ 
ህዝቢ ክዓስል ብምግባር ደርባዊ ፀገማቱ ዝፍተሐሉ መንገዲ ምኽታል ይከኣል እዩ፣ብዝብል ፅኑዕ 
እምነት ንህዝቢ ትግራይ ብሄራዊ ሕትኡ ንክምለስ ኣብጎኒ ህወሓት ዘቃልሶ መስመር/ፕሮግራም/ሒዙ 
ተንቀሳቐሰ፡፡ተጋሩ ቋንቋና ክናሾ ታረኽና ክነኣስ ወዘተ ዝገበሩ ህዝቢ ኣምሓራ ዘይኮነስ ገዛእቲ 
ደርብታት ኣምሓራ ምኻኖም፣ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ገዛእቲ ደርብታት ኣምሓራን ኮራኹሮም 
መሳፍንቲ ተጋሩን ምዃኖም፣ሰፊሕ ናይ ምብርባርን ፕሮፖጋንዳን ስራሕቲ ኣካየደ፡፡ህወሓት ህዝቢ 
ኣምሓራ ብሄራዊ ዕብለላ ዝበፅሖ ዘሎ ህዝቢ ዋላ ኣይኹን ብመሳፍንቲ ኣምሓራ ሰፍ ዘይብል በደልን 
መርገፅትን ዝብፅሖ ዘሎ ጩቁን ህዝቢ እዩ፡፡ ስለዚ ህዝቢ ኣምሓራ ፈታዊኻን መቓልስትኻን ህዝቢ 
እዩ፣ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝዕወት ምስዚ ውፅዕ ህዝቢ ኣምሓራ ሓቢርና ብእነካይዶ ቃልሲ ምኻኑ 
ብዝተፈላለዩ መድረኻትን ኣጋጣምታትን ናይ ምትእምማን ስራሕ ሰረሐ፡፡ህወሓት ልክዕ ከም ህዝቢ 
ትግራይ ብሄራዊ ዕብለላ ዝበፅሖም ብሄራትን ብሄረሰባትን ህዝብታት ኢትዮጵያ  ከም ዘለዉ፣እዞም 
ህዝብታት ፈተውትን መቓልስቱን  ምዃኖም ኣብ ምብራህ ብስፍሓት ተንቀሰቐሰ፡፡ህወሓት ንሓረስታይ 
ሸቃላይ ወያናይ ምሁር  ኣምሓራይ  ፈቱውቱን ናይቃልሱ መሓዙቱን ምዃኖም ፣ነዞም ደርብታት 
ኣምሓርኛ ተዛረብቲ ብምዃኖም ብጭፍን ምፅላእን ምግላልን ፀቢብነት ምዃኑ ብምብራህ ኣብ ውሽጢ 
ህወሓትን ህዝብን ቃልሲ ክግበረሎም ገበረ፡፡ 

ህወሓት ኣብ ውሽጢ ኣባላቱን ህዝብን ጥራሕ ኣይኮነን ቃልሲ ኣካይዱ፡፡ትኽክለኛ መቃለሲ መስመር 
ናብ መላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ክሰርፁ ሰፊሕ ስራሕ ኣካይዱ እዩ፡፡ብሬድዮ፣ብጋዜጣ ብመፅሄታትን 
መፃሕፍትን ቃልሲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካበይ ናበይ ክጓዓዝ ከምዘለዎ እውን ኣበራቢሩ፡፡ኮንፈረንሳት 
ህዝቢ ብምክያድ ትኽክለኛ እምነት ክተሓዝ ተንቀሰቒሱ እዩ፡፡ 
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ኣብ ህዝቢ ትኽከለኛ መስመር ክተሓዝ ጥራሕ ምንቅስቓሱ ኣይሓፀረን ህወሓት፡፡ኣብ ኢትዮጵያ ምስ 
ዝነበራ ፖለቲካዊ ውድባት ስልታውን ስሙር ግምባርን ንምፍጣር ተነቀሰቒሱ እዩ፡፡ካብ ስልታዊ ግንባር 
ንምፍጣር ዝተንቀሰቐለን ውድባት ኢህኣፓ ተጠቃሲት እያ፡፡ስሙር ግንባር ንምፍጣር ካብ 
ዝተንቀሰቓለንን ዕውት ግንባር ካብ ዝፈጠራን ድማ ኢህዴን/ብኣዴን/ኦህዴድን እየን፡፡እዘን ውድባት 
ኢህወደግ ዝብል ግምባር ብምፍጣር ንዓወት በቒዐን እየን፡፡ 

በዚ ዝተኻየደ ቃልሲ ቅድሚ ውድቀት ደርግ እንታይ ዓወታት እዮም ተመዝጊቦም ምርኣይ ኣገዳሲ 
እዩ፡፡ህወሓት ብዝገበሮ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ፀላእቱን ፈተውቱን ክፈሊ ምስ ፈተውቱ ሓቢሩ ክቃለስ 
ንፀላእቱ ኣምሪሩ ክፀልኦምን ክቃከለሶምን ኣኽኢሉ እዩ፡፡ውፁዕ ኣምሓራይ ውፁዕ ኦሮሞ ወዘተ 
ፈታዊኡን መቓልሰቱን ገዛአቲ ደርብታት ኣምሓራን መሳፍንቲ ተጋሩን ድማ ፀላእቱን ክጠፍኡ 
ከምዝግባእን ኣሚኑ ተቓሊሱ እዩ፡፡ህዝቢ ትግራይ ንተቓለስቲ ኢህደንን ኦህዴድን እንትሕብ ጠንኪሮም 
ክቃለሱ እንተተባብዕን እንትድግፍን ካብዚ ልዕል ክብል ዝተገለፀ ኣረኣእያ ዝተበገሰ እዩ፡፡ 

ህዝቢ ትግራይ ብህወሓት ብዝፈጠሮ ንቕሓት ዝተላዓለ ኣብ እዋን ውግእ ዝተመረፁ ተጋደለቱ 
ዝቐተለ፣ኣብ እዋን ወራር ምሩፃት ወየንትን ሽግወየንትን ዝሓረደ፣ቁሸታትን መንድራትን ዘቃፀለ 
ኮታስ ማእለያ ዘይበሉ ግፍዒ ዝፈፀመ ወታደር ደርግ እንትማረኽ፣ እዙይ ብደርግ ዝተደናገረ፣ 
ኣብዘይኣመነሉ ኵናት ክኣቱ ዝተገበረ ውፁዕ ወታደር እዩ፣ ኢሉ ዝተዓጠቖ ኣፅዋር ተቒቢሉ ዓቕሙ 
ዝፈቕዶ ምክንኻን ገይሩ ናብ ተጋደልቲ ህወሓት ዘርክብ ዝነበረ ህዝቢ እዩ፡፡እዚ ተግባር ተጋደልቲ 
ህወሓት ኣብዘለዉሉ ግዜ ዝፍፀም ተግባር ጥራሕ ኣይነበረን፡፡ሓረስታይ ትግራይ በይኑ ኮይኑ ኣብ 
ዝመረኾ ወታደር እውን ዝፍፅሞ ዝነበረ ተግባር እዩ፡፡እዚ ተግባር እንትፍፅም ህወሓት ኣገዲዳቶ 
እንተይኮነስ ኣሚኑሉ ዋላ ሓደ ተጋዳላይ ኣብ ዘይርከበሉ ከባቢ እውን እንተኾነ ዝፍፅሞ ተግባር 
እዩ፡፡ህወሓት ካብ ብሄራዊ ሕቶ ናብ ደርባዊ ንቕሓት ክሰጋገር ብምግባር ተቃልስ ከም ዝነበረት 
መርአያ እዩ፡፡ 

ህዝቢ ትግራይ ብዝፈጠሮ ንቕሓት ንህወሓት ክጠናኸር ናብ ዓወት ክበፅሕ ኣኽኢሉ እዩ፡፡እዙይ ጥራሕ 
ኣይኮነን ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ኣብ ወያነ ትግራይ ትኽክለኛ ግንበን ፍልጠትን ክትሕዙ ገይሩ 
እዩ፡፡ካብዚ ሓሊፉ እውን ንህዝቢ ትግራይ/ህዝብታት ኢትዮጵያ ደጀኖም ገይሮም ዝቃለሱ ወየንቲ 
ውድባት ተፈጢሮም እዮም፡፡ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ወያናይ ዲሞክራስያዊ 
ግንባር/ኢህወደግ/ተመስሪቱ ውፁዕ ትግራዋይ፣ኣምሓራይ፣ኦሮሞ፣ዓፋር፣ደቡብ ህዝቦች፣ጋምቤላ፣ 
ሶማል፣ሃረር፣ቤንሻንጉል ወዘተ ብሓባር ተቓሊሶም መስዋእቲ ከፊሎም፡፡ጠበቓ ብሄራዊ ዕብለላን ዘብዒ 
ድኽነትን ዝነበረ ደርግ ብቓልሲ ብሄራትን ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ተሰዓረ፡፡       

ለ/ድሕሪ ውድቀት ደርግ  

20 ጉንበት 1983ዓ/ም ፋና ማዕርነት ብሄራትን ብሄረሰባትን ህዝብታት ኢትዮጵያ ክውላዕ 
ጀመረ፡፡ብብሄራዊ ዕብላላን ደርባዊ ጭቆናን ዝማሰኑ ህዝብታት ኢትዮጵያ ኣሃዳዊ ስርዓት ተሳዒሩ 
ማዕርነት ብሄራትን ብሄረሰባትን ዝተኸበረላ ሓዳሽ ኢትዮጵያ ክትህነፅ ብሃንቀውታ ተፀበዩ፡፡ገስጋሲ 
ሓይሊ ኢህወደግ ናይዘመናት ሕቶ ንምምላስ ኣብናይ ሓደ ወርሒ ናይ ስልጣን ዘመን ሃገራውን 
ብሄራውን ኣወዳድባ ዘለዎም ውድባት ፖለቲካ ዝምስርትዎ መሰጋገሪ መንግስቲ ንምምስራት 
ተንቀሳቐሰ፡፡ኢህወደግ ልዕሊ 17 ዕጡቓት ውድባት ዝነበርዋ ሃገር ናብ ሓደ መሰጋገሪ መንግስቲ 
ክኣትዉ ብምግባር ናይ ብሄሮምን ብሄረሰቦምን  ሕቶ ይኹን ካልኦት ጉዳያት ኣብዙርያ ጠረቤዛ 
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ብምርድዳእ ከም ዝፍታሕ ኣእሚኑ ዕውት መሰጋገሪ መንግስቲ ብምምስራት ንሃገርና ካብ ምብትታን 
ኣድሐነ፡፡ 

ዓዲ ናይ ምርግግጋዕ ክንዲ ዝተኻአለ ድማ ቁጠባ ናይዛ ሃገር ከንሳእርር ምግባር ብኣውርኡ ድማ 
ኣሃዳዊ ስርዓት ዝምረሐሉ ዝነበረ ሕጊ ተሳዒሩ ማዕርነት ብሄራትን ብሄረሰባትን ዝኽበራላ ሓዳሽ 
ኢትዮጵያ እትህነፀሉ ሕገ መንግስቲ ምድላውን ብብሄራት ብሄረሰባታትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ 
ምትእምማን ክፀድቕ ምግባር ዋና ተግባር ስግግር መንግስቲ ኮነ፡፡መሰጋገሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ 
ዙርያ መለሽ ትሕዝቶ ሕገ መንግስቲ ብስፍሓት ክሳተፍ ገበረ፡፡ኣብዚ ንቑሕ ተሳትፎ ሓፋሽ ዘይተፈለዮ 
ዘተ ሕገ መንግስቲ  መሰል ብሄራትን ብሄረሰባትን ክሳዕ ምንፃል ክኽበር ኣለዎ ዝብል ብሓደገፅ፣ 
ኣይፋል መሰል ዓርሰ ውሳነ ክሳዕ ምንፃል ኣብ ሕገመንግስትና እንተሰፊሩ ክበታትና እዩ ክሰፍር 
ኣይግበኣን ዝብል ብኻለእ ገፅ ክልተ ተፃረርቲ ሓሳባት ፍትንፊት ገጠሙ፡፡ኣብ መወዳእታ ድማ መሰል 
ዓርሰ ውሳነ ክሳዕ ምንፃል ክኽበር ምግባር ምትእምማን ዘስፍን ህዝብታት ክከባበሩ ዝገብር 
ንዲሞክራስያዊ ሓድነት እምነኩርናዕ ዘንብር ምኻኑ ተደምደመ፡፡ኣብ ሕገ መንግስቲ እውን ብግልፂ 
ሰፈረ፡፡ ሎሚ እነኽብሮ ዘለና መዓልቲ ብሄራትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ  ኣብ ማዕርነት ዝተመስረተ 
ሓድነት ሓዳሽ ኢትዮጵያ ንምህናፅ ቃልኪዳን ህዝብታት ዝኾነ ሕገ መንግስቲ ዝፀደቐሉ ዕለት እዩ 
ሕዳር 29፡፡ቀፃሊ ቃልሲ ሕገ መንግስቲ ብዘፍቅዶ መሰረት ፌደራልን ክልልን መንግስቲ ምጥያሽ 
ከባብያዊ ምምሕድራት ምውቓር ኮነ፡፡ብሄራትን ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ማዕረ ናይ 
ምልማዕ ዕድል ተጠቒሞም ኣብ ዘየቋርፅ ምህዋር ምዕባለ ንምእታው ፃዕሮም ኣጠናኺሮም ቀፀሉ፡፡ሎሚ 
ብሄራትን ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ክልሎም ባዕሎም ንባዕሎም ዘማሕድርሉ ቋንቆኦም 
ባህሎም ብዘይምቁራፅ ዘማዕብሉ ብታሪኾም ዝሕበንሉ ብቛንቆኦም ዝመሃርሉን ዝዳየንሉን ኩነታት 
ተፈጥሩ ኣሎ፡፡ካብዚ ብተወሳኺ  ሕገ መንግስቲ ዝፀደቐሉ ዕለት ሕዳር 29  ምኽንያት ብምግባር 
ቋንቆኦም ባህሎም ነቲ ካሊእ ብሄርን ብሄረሰብን ዘፋልጡሉ ዕድል እውን ተፈጢሩ እዩ፡፡ኣብ ሃገርና 
ቀንዲ መቃለሲ ጭርሖ ኮይኑ ዝፀንሐ ሕቶ ማዕርነት ብሄራት ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ 
ብሕገ መንግስታዊ ስርዓት ምላሽ ብምርካቡ ቁጠባ ሃገርና ብዘይምቁራፅ ዝዓብየሉን ሰላም ዝነገሰሉን 
ኩነታት ክፍጠር ኣኽኢሉ እዩ፡፡ 

ድሕሪ ውድቀት ደርግ ንምኽባር ማዕርነት ብሄር ብሄረሰባት ዝተኻየደ ቃልስን ዝተመዝገበ ዓወትን 
ብዘይዝኾነ ይኹን ዓንቀፍቀፍ ዝተረኸበ ኣይኮነን፡፡ካብቶም ዘጋጠሙዎ ፀገማት ኣብ እዋን ኵናት 
ኢትዮ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢህወደግ ተፈጢሩ ብዝነበረ ፅግዕተኛ ምብስባስ ምኽንያት ሕቶን ቃልስን 
ህዝቢ ኤርትራ በቲ ካብ ኢህወደግ ዝተነፀለ ኣንጃ ናብ ሕቶ ዝወድቐሉ፣ኣብ መረፃ 97 ዓ/ም ሓደ ሓደ 
ተቓወምቲ ውድባት ዘካየድዎ ዘርኣዊ ፕሮፖጋንዳን ከምእውን ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ኣብ 
ውስናት ከባብታት ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝተኸሰተ ህውከትን ዕግርግርን ኣብ ምህናፅ ዲሞክራስያዊ 
ሓድነት ካብ ዘጋጠሙ ፈተናታት ተጠቀስቲ እዮም፡፡እዞም ፈተናታት ህዝባዊ ባህሪ ውድብና 
ብምጥንኻር፣ኣብ ውሽጢ ውድብና ብናይ ህዳሰ መስመር ዘየቋርፅ ቃልሲ ብምክያድ፣ህዝቢ ሕገ 
መንግስታዊ ስርዓቱ ብፅንዓት ብምሕላዉን መንግስቲ ነዚ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ተጠናኺሩ ከቕፅል 
ዘኽእል ኣንፈት ተኸቲሉ ይሰርሕ ብምህላዉን እዞም ዘጋጠሙ ፀገማት ክፍትሑ ክኢሎም እዮም፡፡ 

ዲሞክራስያዊ ሓድነት ህዝብታት ዝጠንከረላ ሃገር ብዘይ ምቁራፅ ንምህናፅን ኣብ ዱልዱል ሰረት 
ንምንባርን ሐዝውን ዘየቋርፅ ቃልሲ ዝሓትት እዩ፡፡ሎሚ እውን ዝኾነት ቀዳድ ኣሊሾም ሕገ መንግስታዊ 
ስርዓትና ኣፍሪሶም ናብታ ቀደም ዝነበርናያ ኣሃዳዊ ስርዓት ክመልሱና ዝሓስቡ ዝፅዕሩን ፀላእቲ ኣለዉ 
እዮም፡፡ኣይሃረሱን፡፡ናይዞም ፀላእቲ ሕልሚ ብምፍሻል ዲሞክራስያዊ ሓድነት ህዝብታት ዝነገሰላ 
ኢትዮጵያ ንምህናፅን ኣብ ዘይንቕነቕ ዱልዱል መሰረት ንምቕማጥን ኢህወደግ፣መንግስትን ምልኣት 
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ሓፋሽ ህዝብናን ብዘይምቁራፅ ክቃለሱ ይግባእ፡፡ነዚ ቃልሲ ኣጠናኺርካ ንምውሳድ ቀፀልቲ ኣንፈታት 
እንታይ ክኾኑ ይግባእ ዝብል ንርአ፡፡     

3.ቀፃሊ ኣንፈት እንታይ ክኾኑ ይግባእ 

መሰል ብሄራት ብሄረሰባትን  ህዝብታትን ምኽባር ዝተረጋገአ ሰላም ስሉጥ ቁጠባዊ ምዕባለ ኮታስ ሓደ 
ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበረሰብ ንምህናፅ ዘኽእል እዩ፡፡ስለዚ ነዚ ኣጣናኺርካ ምውሳድ ንፅባሕ 
ዝበሃል ጉዳይ ኣይኮነን፡፡ካሊእ መሰል ብሄራትን ብሄረሰባትን ክሳዕ ምንፃል ክኽበር ምግባር ክራይ 
ኣካብነት ንምቅላስ ዘኽእል መሳሪሒ እውን እዩ፡፡ናይዚ መሰል ዓርሰ ውሳነ ክሳዕ ምንፃል ዘሰጉሙ 
ኣካላት ትኽክለኛነት ናይዚ መርገፂኦም ብመረዳእታ እንተቕምጡ ኣብ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ዝሃነፀት 
ዓዲ ዲሞክራስያዊ ሓድነታ ኣጠናኺራ ክትከድ ውሕስና ስለ ዝህብ ህዝብታት ተረጋጊዖም ክነብሩ 
ዝገብር እምበር ንሓንቲ ዓዲ ክትበታተን ዝገብር ኣይኮነን፡፡ብተወሳኺ ህዝቢ ናይ ምንፃር ሕቶ ኣቕሪቡ 
ብሕጋዊ መንገዲ ክንፀል እንተኺኢሉ ድማ እቲ ዝተነፀለ ህዝቢ ናይ ውሽጢ ዓዱ ገዛኢ ደርቢ ብግልፂ 
ክርኢ ዝሕግዞ እዩ ዝብል ቁዋም እዮም ዘስጉሙ፡፡እዚ ኩነታት ሓቂ ንምዃኑ ተመኩሮ ሃገርናን ካብ 
ጎረቤትና ዝኾነት ኤርትራን ወሲድካ ምርግጋፅ ይከኣል እዩ፡፡ 

ሃገርና ኢትዮጵያ ከምቲ ልዕል ክብል ዝተገለፀ መሰል ዓርሰ ውሳነ ክሳዕ ምንፃል ኣብ ሕገ መንግስቲ 
ኣስፊራ ነዚ ንምርግጋፅ ብምስራሓ ተምሳሌት ሓድነት፣ምርግጋዕን ሱሉጥ ቁጠባን ኮይና ኣብ መድረኽ 
ኣፍሪካን ዓለምን ተጠቃሲት ናብ ዝኾነትሉ ደረጃ በፂሓ፡፡ብኣንፃሩ ጎረቤትና ኤርትራ ንሕና 
ኢትዮጵያውያን ማዕርነት ብሄራትን ብሄረሰባትን ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝተኸበረላ ሓዳሽ ሃገር 
ንምህናፅ ኣሃዱ ኢልና ኣብ ዝተበገስናሉ እዋን ብሕጋዊ መንገዲ ብህዝበ ውሳነ ርእሳ ዝኸኣለት ሃገር 
ኮይና ናይ ባዕላ መንግስቲ ኣጣይሻ፡፡ይኹን እምበር ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመት መስዋእቲ ዝኸፈለሉ 
ዋጋ ኣብ ክንዲ ዝረክብ ብናይ ዓዲ ገዛኢ ደርቢ ሳንሳን ዝብለሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ፡፡ሐዚ ህዝቢ 
ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ተነፂሉ ናይ ባዕሉ መንግስቲ ኣጣይሹ ክሪኣ ዝደልያ ሓዳሽን ምዕብልትን 
ኤርትራ ክሪኣ ኣይከኣልን፡፡እታ ናይ ሐዚ ኤርትራ ህዝብታታ ብድንቁርና ጥምየት ዕርቃን ስደት 
ስእነት ዲሞክራሲን ዝሳቐዩላ ሃገር እያ ኮይና፡፡ቀደም ብገዛእቲ ደርብታት ኢትዮጵያ ዝተሳቐየ ህዝቢ 
ኤርትራ ሎሚ ድማ ብገዛ ደቂ ዓዱ ኣዛብእ/ገዛእቲ ደርቢ/ ዝብለዐሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ፡፡ እዙይ 
ንህዝቢ ኤርትራ ናይ ባዕሉ ገዛእቲ ደርብታት ኮለል ኢሎም ክረኣይዎን ንደቂ ዓዱ ገዛአቲ ደርብታት 
ብፅንዓት ክቃለሶምን ፅቡቕ ኣጋጣሚ ዝፈጥር እዩ፡፡በዚ ምኽንያት ዘይወዲ ዓድኻ ዝብኢ/ገዛኢ ደርቢ/ 
ጥራሕ ዘይኮነስ ወዲ ዓድኻ ዝኾነ ዝብኢ/ገዛኢ ደርቢ/ ኮለል ኢሉ ክረአየካ ዝገብር እዩ ምኽባር መሰል 
ብሄራትን ብሄረሰባትን፡፡ 

መሰል ዓርሰ ውሳነ ክሳዕ ምንፃል ክኽበር ምግባር ብኣውርኡ ንዲሞክራስያዊ ሓድነት ከምእውን ንናይ 
ውሽጥኻ ገዛኢ ደርቢ ንምርኣይን ንምቅላስን መሳርሒ ከምዝኾነ ምርዳእ ይከኣል፡፡ኣብዚ ፅሑፍ 
ክቕመጥ ዝተደለየ ቀፃሊ ኣንፈት እውን ነዚ ቅድም ክብል ዝተገለፀ ሓሳብ ንውሽጣዊ ኩነታት ሃገርና 
ብዝገልፅ መንገዲ ሕፅር ኢሉ ክቐርብ እዩ፡፡ 

ሀ/ተጀሚሩ ዘሎ ብማዕረ ናይ ምዕባይ ዕድል ናብ ጥቡቕ ኢኮኖምያዊ ምትእስሳር ምስግጋር 

ኣብ ህንፀት ዲሞክራስያዊ ሓድነት ኩነታት ቁጠባ እታ ሃገር ወሳኒ እዩ፡፡ብሄራት ብሄረሰባት ኢትዮጵያ 
ብማዕረ ናይ ምምዕባል ዕድል ረኺበን ኣለዋ፡፡እዙይ ጥራሕ ግን እኹል ኣይክኾንን፡፡ብድዱል ቁጠባ 
እውን ክተኣሳሰራ ክኽእላ ኣለወን፡፡ብድልዱል ቁጠባ ዘይተኣሳሰራ ብሄራትን ብሄረሳባትን ድልዱል 
ዲሞክራስያዊ ሓድነት ክህልወን ኣይኽእልን፡፡ስለዚ ቁጠባ ዱልዱል ገመድ ኮይኑ ከተኣሳስረን ዝገብር 
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ስለ ዝኾነ ቀንዲ ትኽረት ክረክብ ዘለዎ እዩ፡፡ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣብ ሃገርና ዘተኣሳስር ድልዱል ቁጠባ 
ክህሉ ብስፍሓት ይስራሕ ኣሎ፡፡ኣብ ዝተፋላለዩ ግድባትን ካልኦት ሓይሊ መመንጨውትን ዝፈረየ ካብ 
ሓደ ማእኸል ዝከፋፈል ሓይሊ መብራህቲ፣ሃገር አቋራጭ መንገድታት፣ህንፀት ባቡር፣መጓዓዝያ 
ነፋሪት ወዘተ ነቲ ቁጠባዊ ምትእስሳር ዘደልድሉ ንጥፈታት ይሳለጡ ኣለዉ፡፡እዚኦምን ከምኦም 
ዝኣመሰሉን ዱልዱል ገመድ ቁጠባ ዝፈጥሩ ንጥፈታት ብበዝሕን ብዝሰለጠን ምህናፅ የድሊ፡፡ኩሎም 
ህዝብታት ዝጥቀምሎም ስለዝኾኑ ኩሎም ህዝብታት ብማዕረ ክሕልውዎም ይግደዱ፡፡ኣብቲ ሓደ ክልል 
ዝመፅእ ምዕባለ ኮላይ ናይቲ ካሊእ ክልል ረብሓ ዝሕልወሉ ኩነታት ስለ ዝፈጥር ሓድነቶም 
ይጠናኸር፡፡ብተወሳኺ ናይቲ ካሊእ ክልል ጥቕዓት ናይ ክልሉ ጥቕዓት ጌይሩ ክወስድ ይገብሮ፡፡ብኡ 
ኣቢሉ ሓደ ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበረሰብ ይህነፅ፡፡ስለዚ ባህሎም ቋንቆኦም ምምዕባል፣ታሪኾም 
ምሕላው ምኽባር፣ ክልሎም ከልምዑ ምግባር ህዝብታት ነንባዕሎም ክፋለጡ ምግባር ብምጥንኻር ናብ 
ጥቡቕ ቁጠባዊ ምትእስሳር ንምስግጋር ብጥብቂ ክስራሕ ይግባእ፡፡  

ለ/ብምኽባር ማዕርነት ብሄር ብሄረሰባትን ሓፋሽ ናብ ደርባዊ ንቕሓት ክሰጋገር ምግባር 

ማዕርነት ብሄር ብሄረሰብ ምኽባር ቋንቁኡ ታሪኹ ባህሉ ክፈልጥን ከፋልጥን ከባቢኡ ከልምዕ ወዘተ 
ረብሓ ከምዘለዎ ሪኢና፡፡ብተግባር እውን ዝተረጋገፀ ሐቂ እዩ፡፡እዙ ምኽባር ማዕርነት ግን ናብ ደርባዊ 
ንቕሓት ክሰጋገር ክስራሕ ይግባእ፡፡ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ብሄር ብሄረሰባት ህዝብታት ማዕረ 
ምዃኑ ምፍላጥ ሓደ ነገር እዩ፡፡ቋንቁኡ ምስቲ ናይ ካሊእ ብሄር ብሄረሰብ ቋንቋ ማዕረ ምኻኑ ምፍላጡ 
እውን ክምኡ ትኽክል እዩ፡፡ታሪክ ብሄሩ ብሄረሰቡ ልክዕ ከምቲ ናይ ካሊእ ብሄር ብሄረሰብ ማዕረ ክኽበር 
ከምዘለዎ ምርግጋፁ እውን ፍትሓዊ እዩ፡፡ክልሉ ከልምዕ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ እውን ተጠናኺሩ ክቕፅል 
ዘለዎ እዩ፡፡ይኹን እምበር እዙይ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን፡፡ነንባዕሎም ዝደጋገፉ ነቲ ልዕል ክብል 
ዝተገለፀ ዱልዱል ቁጠባዊ ምትእስሳር ዘጠናኽሩ ተወሰኽቲ ስራሕቲ ክስረሑ ይግባእ፡፡ 

እቲ ሓደ መሓዝኡ ደርቢ ከለሊ ክስረሐሉ ይግባእ፡፡ኣብ ኩሎም ብሄርን ብሄረሰባትን ሓረስታይ ሸቃላይ 
ወያናይ ምሁር መርባሒ እንስሳ ከምዘሎ ክፈልጥን እዚ ደርቢ ወይቀፀላ ድማ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ 
መሓዝኡን መቓልስቱን ምኻኑ ክፈልጥ ምግባር ይግባእ፡፡ኣብዚ መዳይ ሰፊሕ ናይ ምብርባርን 
ፕሮፖጋንዳን ስራሕ ክስራሕ ይግባእ፡፡ህወሓት ኣብ እዋን ዕጥቂ ቃልሲ ከም እትገብሮ ዝነበረት ኣብ 
ዝኾነ ይኹን ክልል ዘሎ ሓረስታይ ሸቃላይ ወያናይ ምሁር ፀላኢኡ ዘይኮነስ መሓዝኡን መቓልስቱን 
ምዃኑ ብስፍሓት ናይ ምብርባርን ፕሮፖጋንዳን ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ፡፡ምትእስሳር ቁጠባዊ ገመድ 
እንትውሰኾ ዝግውድ ድርባዊ ንቕሓት ክፍጠር ክስራሕ አለዎ፡፡ 

እቲ ካልኣይ ደቂ ብሄሩ ክራይ ኣከበቲ ብትሪ ክቃለስ ይግባእ፡፡ደቂ ብሄሩ ክራይ ኣከብቲ ቋንቁኡ 
ዝዛረቡ ባህሉ ዝትግብሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፡፡ይኹን እምበር ደርባዊ ጥቕሙ ግን ዝሕልዉሉ 
ኣይኮኑን፡፡ንሱ ዝዛረቦ ቋንቋ ብምዝራቦም ከዳናግሩዎ ኣይግባእን፡፡ክራይ ኣከብቲ በብደረጅኡ ናይ ህዝቢ 
ተጠቃምነት ዝፃረሩ ንህንፀት ዲሞክራስያዊ ሓድነት ዘዕንቅፉ ምኻኖም ተረዲኡ ክቃለሶም 
ይግባእ፡፡ናይ ካልኦት ብሄር ኣዛብእን ደቂ ዓዱ ኣዘብእን ማዕረ ፀረ ህዝቢ እዮም ኢሉ ክምክቶም 
ይግባእ፡፡ኣብዚ መዳይ ታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዘምህረና ሓቂ ኣሎ፡፡መሳፍንቲ ትግራይ ትግርኛ 
ስለ ዝዛረቡ ኢሉ ኣይሓቖፎምን ፡፡ብሄራዊ ክብረይ መንነተይ ክዋረድ ምስገዛእቲ ደርብታት ኣምሓራ 
ኮንኩም ሸሪኽኩም ዝቐጥኩሙኒ ኢኹም፡፡መሳፍንቲ ትግራይ እውን ምስ ገዛእቲ ደርብታት ኣምሓራ 
ሓቢርኩም ክትመሓዊ ዝግብአኩም ኢሉ ተሪሩ ተቓሊሱ እዩ ናብ ዓወት ዝበፅሐ፡፡ካብዚ ትምህርቲ 
ክውስድ ይግባእ፡፡ 
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ብምጥቕላል መዓልቲ ብሄራት ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ እንትበዓል ቋንቋ፣ባህልን ታሪኽን 
ካብ ምፍላጥ ብተወሳኺ ቁጠባዊ ገመድ ዘድልድለሉ፣መሓዝኡን መቓልስቱን ደርቢ ዝፈልጠሉን 
ሓቢሩ ዝቃለሰሉን ደቂ ብሄሩ ክራይ ኣከብቲ ኣለልዩ ዝቃለሰሉን መድረኽ ኮይኑ ክበዓል ይግባእ፡፡  

ድምቀት ንመበል 11 መዓልቲ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ! 

ዘለኣለማዊ ክብሪ ንሰማእታትና! 


